
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΩΝ ΑΡΜΑΤΩΝ 

 
 
1) Οι διαστάσεις  των αρμάτων είναι οι εξής: 
Μήκος: 10m – Πλάτος: 3m – Ύψος: 4,5m 
2) Το άρμα μπορεί να είναι αυτοκινούμενο ή ρυμουλκούμενο. 
3) Το Καρναβαλικό άρμα θα πρέπει να βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο αναχώρησης 
(αφετηρία)  το οποίο θα υποδειχθεί από την Καρναβαλική επιτροπή 2 ώρες πριν την 
Καρναβαλική παρέλαση.  
4) Να είναι πλήρως καλυμμένο καρναβαλικά 
5) Επιτρέπονται οι χορηγίες στα άρματα. Η έκταση – προβολή  που καταλαμβάνει ο χορηγός 
ή οι χορηγοί συνολικά δεν μπορούν να ξεπερνούν το 20% της συνολικής επιφάνειας του. 
6) Απαγορεύεται επάνω στο άρμα να υπάρχουν ασυνόδευτοι ανήλικοι. 
7) Ο οδηγός  του άρματος πρέπει να είναι ενήλικας, να  έχει δίπλωμα οδήγησης εν ισχύ την 
ημέρα της παρέλασης και να καταθέσει την επικυρωμένη φωτοτυπία της στην Καρναβαλική 
επιτροπή μια ημέρα πριν. 
8)Ο οδηγός του άρματος θα υποβληθεί σε  αλκοτέστ πριν  (στην αφετηρία) και μετά την 
λήξη της παρέλασης (τέλος διαδρομής)  από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα. 
9) Το όχημα έλξης του άρματος πρέπει να έχει εν ισχύ όλα τα απαραίτητα έγγραφα 
(ασφαλιστήριο συμβόλαιο με κάλυψη ατυχήματος προς τρίτους, τέλη κυκλοφορίας, κάρτα 
καυσαερίων, έλεγχος ΚΤΕΟ). 
10)Ο οδηγός του άρματος οφείλει  να συμμορφώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Καρναβαλικής παρέλασης  στα αστυνομικά όργανα, τους υπαλλήλους της Δημοτικής 
Αστυνομίας,  όσο και στους αρμόδιους για την παρέλαση οι οποίοι έχουν οριστεί από την 
Οργανωτική επιτροπή. 
11)Η ευθύνη της Οργανωτικής επιτροπής περιορίζεται από τη στιγμή άφιξης του άρματος 
σε συγκεκριμένο σημείο και παύει με το τέλος της διαδρομής που ορίζεται επίσης από την 
Οργανωτική επιτροπή. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
1)Ο παρών κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από την Καρναβαλική επιτροπή. 
2)Ο παρών κανονισμός θα υπογραφεί από τον αρχηγό και υπαρχηγό του Καρναβαλικού 
πληρώματος στο οποίο ανήκει το άρμα καθώς επίσης και από τον οδηγό  του. 
Καρναβαλικού άρματος, οι οποίοι θα αποδέχονται όλου στους παραπάνω όρους. 
3)Αν δεν τηρούνται όλοι  ανεξαιρέτως οι παραπάνω όροι το Καρναβαλικό άρμα δεν θα 
λάβει μέρος στην Καρναβαλική παρέλαση. 
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